
 التعذةب من للوقاة  وطنة ال لة لآل النظام الداخلي

 

 والنطاق الغرض: األول الفصل

 (1) المادة

 ،الثانية والثالثين تهمادفي  ،5102 سبتمبر 01 الصادر بتاريخ 130-5102 لقانونترتيبات ال وفقا

 .التعذيب من للوقاية وطنيةال آلليةا سير وقواعد التنظيم الداخليليحدد  النظام الداخلي الحالي أتيي

 (2) المادة

وجود  مع نواكشوط، من التعذيب في لوقائيةالوطنية ل اآلليةمقر  يوجد المركزي، المستوى على

 .عشراإلثني  الداخلية  فروع جهوية في واليات الوطن ممثليات عن قرب على شكل

 (3) المادة

 مفتوحة، خضراء يدمضروب ب سودأ من التعذيب عبارة عن شباك للوقاية الوطنية آلليةشعار ا

على  ،األعلى في  ومتقاربتان خضراوين تشتركان في نفس القاعدة سعفتي نخلب محاطالكل و

 .التينية فأحرب الشعار اليسارعلى ويوجد الشعار بأحرف عربية الناحية اليمنى 

 (4) المادة

 مع التشاور بعد لرئيس،يمكن ل ،لجهويا المستوى على الالمركزية الهياكل إنشاء يتم ريثما

 النزاهةمشهود لهم ب محليين أو/  و جهويين ممثلين ،من خارج اآللية يعين،أن  ،الدائم مكتبال

 .مجالهذا ال في وااللتزام

 مأمورة وال مهامال :الثاني الفصل

 (5) المادة

 قابلة سنوات( 0) أربع أمورية منلم للوقاية من التعذيب طنيةالو اآللية وأعضاء رئيس يعين

 .كليا أو جزئيا واحدة، مرة للتجديد

 (6) المادة

 أشهر( 3) ثالثة تجديدمن أجل القيام بال اإلنسان حقوقالقطاع المكلف ب إبالغب اآللية رئيسيقوم 

 تنصيب لحين ممارسة مهامهم مواليته المنتهية عضاءاأل يواصلو. اآللية أعضاء والية نهاية قبل

 .الجدد األعضاء

 (7) المادة



 :اآلليةوتشمل اختصاصات 

 األماكن جميع إلى ,وقت أي وفي إنذار سابق دون ،أو مفاجئة مبرمجة منتظمة بزيارات القيام -

 الحرية؛من  محرومون أشخاص أو يمكن أن يوجد فيها فيها يوجد التي

 االحتجاز؛ أماكن في حريتهم من المحرومين األشخاص وضعيةعلى  المنتظم طالعاال -

 المهينة أو الالإنسانية أو القاسية المعاملة أنواع من ذلك غير أو التعذيب ومزاعم الشكاوى تلقي -

 ؛أماكن االحتجاز في تحدث التي

 .المهينة والممارسات التعذيب بمنع المتعلقة واللوائح القوانين اريعمش حول الرأي إبداء -

 مع المهينة، أو الالإنسانية أو القاسية المعاملة أنواع من وغيره التعذيب لمنع توصيات تقديم -

 تنفيذها؛ مراقبةكذا و المتحدة األمم منظماتطرف  منوالمعتمدة  الصلة ذات المعايير مراعاة

 أو القاسية المعاملة ضروب من وغيره التعذيب أضرار حولالفاعلين  وعي مستوى رفع -

 .مهينةال أو الالإنسانية

 المهام أداء في استخدامها يمكن ئيةإحصامعلومات  على الحصول أجل من بيانات قاعدة وضع -

 .إليها الموكلة

 .المهينة الممارسات من وغيره التعذيب منع حول والتقارير والدراسات البحوث ونشر إجراء -

 التعذيب؛ مكافحة فيهيئات النشطة والالمدني  المجتمع مع التعاون -

 المتحدة؛ لألمم الخاصة واإلجراءات الهيئات مع بحرية التواصل -

 والدولية؛ اإلقليمية والمنظمات الوطنية والمؤسسات لحكومةلعب دور المحاور مع ا -

 الجمهورية رئيس إلى المقدمةللوقاية من التعذيب  الوطنية اآللية أنشطة عن سنوي تقرير نشر -

 .المأل علىبعد ذلك المنشورة و الشيوخ ومجلس الوطنية والجمعية

 (8) المادة

 والحصول االحتجاز أماكن جميع إلى الوصول حريةللوقاية من التعذيب ب الوطنية اآللية متعتت

كذا و االحتجاز، أماكن في حريتهم من المحرومين األشخاص بعدد المتعلقة المعلومات جميع على

 احتجازهم. وظروفالتي يتلقاها هؤالء األشخاص  معاملةإضافة إلى ال األماكن، هذه وموقع عدد

 

 

 

 (9) المادة



ووقت الزيارة وكذا األشخاص المستهدفين  للوقاية من التعذيب مكان الوطنية وتختار اآللية

 لوقايةل .المتحدة لألمم للجنة الفرعية واجهةوتعتبر اآللية الوطنية للوقاية  من التعذيب . بالزيارة

 .المتحدة لألمم الخاصة واإلجراءات الهيئاتب حريةكل ب تصلت و (SPT) التعذيب من

 

 اآللة  الوطنة  للوقاة  من التعذةب تسةةرو هةاكل: الثالث الفصل

 (11) المادة

 :اآللة  الوطنة  للوقاة  من التعذةبتكون ت

 .رئيس -

 .عامة جمعية -

 .دائم مكتب -

 .عام أمين -

 

 الرئةس: األول بابال

 11 المادة

لآللية الوطنية للوقاية من التعذيب, باتخاذ كافة  , بتوجيه من الجمعية العامةرئيسال يقوم

يستعين بخبير استشاري  أن الخصوص، وجه علىاإلجراءات الضرورية لحسن سيرها, ويمكن 

التابعين لآللية الوطنية للوقاية  والفنيين اإلداريين الموظفين على الهرمية السلطة يمارس و أكثر أو

 .من التعذيب

 (12) المادة

 يرأس و ،اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب  أنشطة قيسإنعاش وتنوبإدارة  رئيسيقوم ال

اآللية الوطنية للوقاية من  ميزانية اآلمر بصرف هوو ,الدائم والمكتبالعامة  الجمعية اجتماعات

اآللية الوطنية للوقاية من  ممثل هو رئيسال. له المخولة الصالحيات ضمن التعذيب التي يمثلها

 .والدولية اإلقليمية والمنظمات الوطنية والمؤسسات موميةالع لسلطاتلدى االتعذيب 

أي شخص آخر, عضو أو غير عضو في اآللية الوطنية للوقاية من التعذيب, يوجد في وضعية 

تعدي على هذه الصالحية, يعرض نفسه إلجراءات المالحقة القضائية المنصوص عليها في النظم 

 المعمول بها. 

 



 العام  الجمعة  الثاني: بابال

 13 المادة

الوطنية للوقاية من  آلليةبالنسبة ل هي الجهاز المسؤول عن التصور والتوجيهالتي العامة، الجمعية

 كلما وتجتمع ، أشهر( 3) ثالثة كل عادية دورة   وتعقد. واألعضاء الرئيس تتشكل من ،التعذيب 

 ثلثي من خطي طلب على بناء أو رئيسها من بدعوة وذلك عادية غير دورة في الحاجة دعت

 .أعضائها

 (14) المادة

 ماعتساال للجمعية يمكن الرئيس؛ من بقرارخارج مقرها,  آخر، مكان أي في الجمعية تجتمع قدو

كما  مغلقة، اتجلس في الجمعية تنعقد. امهامه أداء على امساعدته على قادر هأن تعتقد شخص يأل

 .سرية امداوالته أن

 (15) مادةال

 أنسب خالل من اآللية، ألعضاء العمل وثائقو األعمال جدول ستدعاءات واال حالةيتوجب إ

 مؤهل شخص أي دعوةب مأن يقو رئيسلل ويمكن الدورة؛انعقاد  قبل على األقل أيام ثالثة الوسائل

 ., دون أن يعني ذلك الحق في التصويت لهؤالءالجمعية مداوالت في للمشاركة

 (16) المادة

 الحصول يتم لم إذا. ألعضائها البسيطة باألغلبيةيكون  العامة الجمعية النعقاد القانوني النصاب

 عمل يوم أول في االجتماع بشكل صحيح قدفإنه يمكن ع ،األول ستدعاءاال في النصاب هذا على

 .القانوني النصاب اكتمالاشتراط  دون أيام ثالثة مدة قضاءان بعد

 (17) المادة

عبر  المناسب، الوقت في عجز يتم إبالغ الرئيس بأي أن يجب. إلزامي الجمعية جلسات حضور

. الحاضرين لألعضاء البسيطة باألغلبية أو توافقالب الجمعية قرارات اتخاذ يتم. المالئمة الوسائل

 .من التعذيب مرجح يةالوطنية للوقا اآللية رئيسفإن صوت  األصوات، تساوي حالة في

 (18) المادة

ومعتمد من  مؤهلآخر  شخص يفي االجتماعات ويمكن ألبعمل السكرتاريا العام يقوم األمين 

مع سكرتير الجلسة وعضوين أو ثالثة من  الرئيس يقوم ؛القيام بذلك العمل الرئيس طرف

 . األعضاء الحاضرين بالتوقيع على محضر االجتماع 



 

 

 الدائم المكتب: الباب الثالث

 (19) مادة

 تجديد يتم. الرئيس فيهم بمن أعضاء( 2) خمسة من ادائم امكتب اأعضائه بين من اآلليةتنتخب 

 دورةعقد المكتب الدائم ي. األولى للمرة انتخابه فيها تم التي الظروف نفس في عام بعد المكتب

 بدعوة ،لذلك الحاجة دعت كلما عادية غير دورة في يمكن أن يجتمعو. أشهر( 3) ثالثة كل عادية

 .ئيسبقرار من الر مقره، خارج آخر، مكان أي في يجتمع يمكن للمكتب الدائم أن. رئيسه من

 (21) المادة

 الحصول يتم لم إذا. عضائهأل بسيطةال غلبيةباأل الدائم لمكتبا اجتماع لعقد القانوني النصابيكون 

 عمل يوم أول في االجتماع بشكل صحيح فإنه يمكن عقد األول، االستدعاء في النصاب هذا على

 .القانوني النصاب اكتمالاشتراط  دون أيام ثالثة مدة انقضاء بعد

 (21) المادة

 الوقت في عجز أن يتم إبالغ الرئيس بأي يجب. إلزامي مكتب الدائمال جلسات حضورإن 

 لألعضاء البسيطة أوباألغلبية بالتوافق الجمعية قرارات اتخاذ يتم. المالئمة عبر الوسائل المناسب،

من التعذيب  الوطنية للوقاية اآللية فإن صوت رئيس األصوات، تساوي حالة في. الحاضرين

 .مرجح

 (22) المادة

 آخر مؤهل شخص ويمكن أليالمكتب الدائم جتماعات في ا السكرتارياالعام بعمل  األمين قومي

المحضر المعد بعد توقيع  بتوقيعالرئيس  يقوم الرئيس القيام بذلك العمل؛ ومعتمد من طرف

 األعضاء الحاضرين. 

 (23) المادة

 جدول كما يعد. للوقاية من التعذيب الوطنية اآللية أنشطة وينسق البرامج الدائم بإعداد مكتبيقوم ال

 .القرارات تنفيذ على ويسهر الجمعية العامة أعمال

 (24) مادةال



 في غور المناصبش( أو حاالت) حالةعن الوطنية للوقاية من التعذيب  اآللية الدائم المكتب بلغي

الوطنية  اآللية رئيس إلى األعضاء استقالة ترسل .االختيار لجنة إلى اآللية رئيس به يبعث تقرير

 .للوقاية من التعذيب

 

 العام األمةن: لباب الرابعا

 (25) المادة

الوطنية للوقاية من التعذيب, عن تسيير  اآللية رئيس سلطة تحت المسؤول، هو العام األمينإن 

 :عن مسؤول وفه ،ذلك علىالوطنية للوقاية من التعذيب. وبناء  إدارة اآللية

الوطنية للوقاية من  اآللية مهمةفي صميم  تدخل التي المقام بها داريةاإل اممهال القيام بكل -

 .التعذيب

 .الوطنية للوقاية من التعذيب اآللية هيئات ضرامح بصياغة االقتضاء، عند ،القيام -

 من لتمكينهم الوطنية للوقاية من التعذيب اآللية هيئات تصرف الوسائل الضرورية تحت وضع -

 .على أكمل وجه بهم المنوطة المهام أداء

 والفنيين اإلداريين الموظفين جميع على الرئيس, سلطة , تحتتأديبيةالو هرميةال سلطةال ممارسة -

 .من التعذيب ةلوقايالوطنية ل آلليةل

من  ةلوقايالوطنية ل لآللية العامة لجمعيةل المناسب المدى في ةقدمالم الميزانية مشروع إعداد -

 .التعذيب من أجل المصادقة, وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية

 ،التعذيبمن  الوطنية للوقاية لآللية المختلفة األجهزة عمل نالصادرة ع وثائقال نشر ضمان -

 .الدائم لمكتبلتوجيهات ا وفقا

 (27) المادة

 قوانينمن التعذيب لل الوطنية للوقاية اآللية ومؤ طروا نوالفنيو ناإلداريو نالموظفو خضعي

 الجهات إقراره من طرف بعد ،اآللية موظفينل األساسي النظام خصوصا بها، المعمول واألنظمة

 .المختصة

 (28) مادة

 ،من التعذيب  الوطنية للوقاية يمكن لآللية ،من أجل حسن سيرها ينكتتبالم الموظفين وعالوة على

 .مهمتها إلنجاز ضروريا تراه مجال أي في الخبراء خدماتاللجوء ل األمر، لزم إذا

 (29) مادةال



 يتم. بهذا النظام الداخلي ,العامة الجمعية المصادق عليه من طرف ,تنظيميال الهيكل إلحاق يتم

 ترشيدواعتبارا لضرورة  ذلك إلى الحاجة تدعو حالما فيه الواردة والمناصب الوظائف توفير

 .من التعذيب الوطنية للوقاية لآللية المتاحة الموارد

 

 المتخصص  اللجان: الخامس الباب

 (31) مادةال

 من بين أعضائها ولمدة سنة المتخصصة اللجانمن التعذيب باختيار  الوطنية للوقاية اآللية تقوم

تراه  آخر مجال وأي اإلنسان، وحقوق واالتصاالت القانونيةالمجاالت  في وذلك قابلة للتجديد

 أعضائها بين من منتخب ومقرر رئيس: هم أعضاء( 0) أربعة من لجنة كل وتتكون. مناسبا

 رئيس إلى وإرسالها اللجان محاضر صياغة تمو ت رئيسها من بدعوة  تجتمع  .يننعيم وعضوين

 .من التعذيب الوطنية للوقاية اآللية

 (31) المادة

عن  الرئيس يصادق عليهاو الدائم المكتب قبل من متخصصةال لجانشكيلة الوت سير عمليتم إقرار 

 .طريق قرار أو مذكرة

 (32) المادة

 القرارات اتخاذ يتم أعضائها. أغلبية حضور دون أن تقوم بمداوالت المتخصصة للجان يمكنال 

الرئيس  صوتوفي حالة التساوي يكون  الحاضرين، األعضاء أصوات بأغلبية أو توافقالب

 .مرجحا

 (33) المادة

 يتم ؛المتخصصة في قيادة األعمال لجنةال رئيس أن يحل محليمكن للمقرر  ،في حالة وجود مانع

 .الدائم مكتبال على األعمال نتائج عرض

 

 

 

 

 

 



 المالة  تدابةرال: الفصل الرابع

 

 (34) المادة

الوطنية  لآللية يمكن للدولة، العامة الميزانية من معين خطالواردة على  دات االعتما وعالوة على

 الوطنية للوقاية اآللية ميزانية إعداد يتم. عاناتواإل الهبات من االستفادة أيضا من التعذيب للوقاية

 .العامة المحاسبة لقواعد وفقا وتنفيذهامن التعذيب 

 (35) المادة

بقرار من طرف من التعذيب  الوطنية للوقاية اآللية وأعضاء رئيسل منح عالوات تشجيعية  تمي

 .مكافآت أو عالوات أنها على المتيازاتا هده ل وينظر. الجمعية العامة

 (36) المادة

 وموظفيها اآللية أعضاءيكون من حق  البالد داخل  في أنشطتها في إطار المنظمة البعثات خالل

ها توزيع شروطها وتحديد تحديد يتم  والنقلالسفر تكاليف  عن الحصول على تعويضات اإلداريين

 .الرئيس منمذكرة  أو بقرارمنها  واالستفادة

 (37) المادة

الوطنية  اآللية أعضاءيتوجب على  البالد، في االحتجاز أماكن في أو الخارج في مهمتهم نهاية في

 اآللية رئيس إلى و في طي الكتمان عن المهمة وبالشكل المطلوبإحالة تقرير  التعذيبمن  للوقاية

 .أيام( 3)غضون ثالثة  في من التعذيب, وذلك الوطنية للوقاية

 

 االحتجاز أماكن زةارة :الخامس الفصل

 (38) المادة

تقوم  ،من التعذيب الوطنية للوقاية المنشئ لآللية 134-2115 رقم القانون من 0 و 3 للمادتين وفقا

 معاملةال لدراسةالمذكور  القانون من 5 المادة في إليها المشار ماكناأل إلى زيارات األخيرة بتنظيم

 التعذيب ضد حمايتهم تعزيز, من أجل الحرية من نالمحرومو األشخاص التي يتعرض لها

 ., إن لزم األمرالمهينة أو الالإنسانية أو القاسية والمعاملة

 

 (39) مادة



 الدائم المكتب قبل من ،ثالثة أشهر لمدة معدة برمجة خالل من االعتقال أماكنزيارة  تنظيم ويتم

من  الدورية الزياراتعملية القيام ب على الرسمي الطابع إضفاءيتم و الرئيس؛ لموافقة تخضعو

من  للوقايةالوطنية  يتم اتخاذ قرار الزيارات المفاجئة من طرف رئيس اآللية بينما ؛خالل مذكرة

 التعذيب

 (41) المادة

بالنسبة  اما؛تعريفية بطاقةمن التعذيب ب الوطنية للوقاية لآللية أعضاء من عضو كلتزويد  سيتم

على أذونات  منتظم بشكل من التعذيب الوطنية للوقاية اآللية أعضاء يتوفرفس للزيارات المنظمة,

 لألحكام وفقا زيارتها، متت التي لسلطاتالتي تقدم ل الوثيقة هذه خصائصيتم تحديد  ؛مهام 

 .أعاله الفقرة في عليها المنصوص

 

 خاص  أحكام: السادس الفصل

 (41) المادة

 شخص بشأن مداوالت في يشاركأن من التعذيب  الوطنية للوقاية اآللية من عضو ألي يمكن ال

الوطنية  اآللية وأعضاء رئيس على يجب. تحالف أو ةيأسرعالقة  ،معينة مصلحةيشترك معه في 

 أو شرط وجود أو/  و المصالح في تضارب أي عن وقت أي في يعلنوا أنمن التعذيب  للوقاية

 .المذكور القانون المحددة في األهليةعدم  من أكثر

 (42) المادة

 :التالية اللتزاماتاب لتقيدمن التعذيب ا الوطنية للوقاية اآللية أعضاء يتوجب على

 لهم تهتاحإ تتم ماكل  ميزي والسر المهني الذي الشخصية البياناتب المتعلقة شروطال احترام -

 الموكلة المهام تتطلبها التي تلك غير أخرى ألغراض ستخدمال ي أن األحوال كل في يجب ذيوال

 .واليتهم انتهاء بعد حتى و، إليهم،

  ؛التعذيبمن  الوطنية للوقاية اآللية مداوالت لتنفيذ والتماسك التضامن -

 .التحفظ واجب مراعاة -

 . من التعذيب الوطنية للوقاية حكام اآلليةإل االمتثال -

 

 بالسريةمن التعذيب أن يتحلوا  الوطنية للوقاية اآللية وموظفي ا والمترجمين الخبراء يتوجب على

 .عقودهم في الشأن بهذا بند إدراج يتمو. عقودهم انتهاء بعد حتى المهنية،



 (43) المادة

 من التعذيب في الترتيب  الوطنية للوقاية اآللية أعضاءيأتي  جزئية، أو كاملة قائمة وضعمن أجل 

 .المرسوم الذي عينهم على ظهورهم حسب الرئيس بعد

 

 (44) المادة

 :طريق عنمن التعذيب  الوطنية للوقاية اآللية عضوية فقدان يتم 

 ؛ الموت-

 .االستقالة -

 .العجز البين -

 .المأمورية انتهاء -

 (45) المادة 

 رئيس أمام اليمين بتأدية من التعذيب الوطنية للوقاية اآللية أعضاءيقوم  ،مناصبهم متوليه قبل

 .العليا المحكمة

 السرة  :السابع الفصل

 (46) المادة

من التعذيب  الوطنية للوقاية اآللية تجمعها التي المعلومات فإن أعاله، 00 المادة أحكام مراعاة مع

 نطبقوت. سرية تظل المختصة الجهات مع ومشاوراتها الزيارة عن تقريرهاوكذا  زيارة،ال بمناسبة

من  الوطنية للوقاية اآللية عمل ات وعلى وثائقاالجتماع تقارير جميععلى  أيضا القاعدة نفس

  .التعذيب

 (47) المادة

 اموظفأو ،اآللية في عضوا بأن من التعذيب الوطنية للوقاية اآللية ما حصل اعتقاد قوي لدى إذا

في  المعني لشخصأن تتاح الفرصة ل بعد ،فإنه لآللية السرية، تزامبال أخل قد فيها وياعقد أو دائما

 التدابير تخاذا األعضاء الحاضرين لجلسة االستماع لبيةأغب تقرر أن نظره، وجهات عن لتعبيرا

 .المناسبة

 (48) المادة



الوطنية  اآللية تقوم أعاله، 00 المادة في عليها المنصوص المهنية بالسرية االلتزام مراعاة مع

 الجمعية إلى ثم يحال ، الجمهورية رئيس إلىبتقديم تقرير سنوي عن أنشطتها  من التعذيب للوقاية

 .المأل علىبعد ذلك وينشر  الوطنية

  

 

 ختامة  أحكام: الثامن الفصل

 (49) المادة

 .اأعضائه( 5/3) ثلثي بأغلبية الداخلي نظامها لوتعد اآلليةتعتمد 

 نواكشوط في المنعقدة من التعذيب الوطنية للوقاية لآللية العامة الجمعية اعتماده من طرف تم

 ..................... .. بتارةخ

 ارئةس ،ولد حلس األمةن محمد الدكتور

 

 اعضو...................,

 اعضو...................,

 اعضو...................,


